
เต้ียอุมคอม : วิธีการประกอบการของรัฐวิสาหกิจไทย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เพื่อนรวมงานของผมกํ าลังพนันขันตอกันอยางเอาเปนเอาตายวา ใครจะไดรับ
คะแนนเลือกตั้งสูงสุดในกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 18 
เมษายน 2526 ที่จะถึงนี้

ในขณะทีบ่รรยากาศทางการเมืองมีแตเร่ืองการแขงขัน แขงขัน แขงขัน เพื่อที่จะ
ครองใจประชาชนผูมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บรรยากาศเศรษฐกิจในภาครัฐบาลมีแต
เร่ืองผูกขาด ผูกขาด ผูกขาด

เพือ่นรวมงานของผม แมจะมิไดเปนสมาชิกชมรมโปกฮาแหงประเทศไทย แตก็อด
เฮฮากันยกใหญมิไดกับขาวเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรมบังคับใหเอกชนซื้อนมดิบจากองคการ 
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

เร่ืองของเรือ่งมีอยูวา องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (หรือที่เรียก
กนัยอๆวา อสค.) มีนมดิบคางสตอกอยูเปนจ ํานวนมาก เนื่องจากกํ าลังการผลิตมีมากกวากํ าลัง
การรับซื้อของตลาด เมื่อปญหานมดิบคางสตอกไมสามารถแกไขใหลุลวงไปได ผูอํ านวยการ อสค. 
จงึถกูเขีย่ออกจากต ําแหนง และมีการแตงตั้งผูอํ านวยการคนใหม ดวยเหตุนี้เอง อิทธิพลของกลุม
ซอยราชครใูนยุทธจักรรัฐวิสาหกิจไทยจึงแผขยายอาณาจักรออกไป โดยครอบงํ าทั้งองคการตลาด
เพือ่เกษตรกรและองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

หนังสือพิมพบางฉบับรายงานขาววา ดวยการรองขอจากองคการสงเสริมกิจการ
โคนมแหงประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมไดออกกฎกระทรวง โดยมีสาระสํ าคัญวา ในการ 
ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตนมก็ดี หรือการขออนุญาตขยายกํ าลังผลิตหรือตอใบอนุญาตในการ
ประกอบการก็ดี บริษัทเอกชนจักตองรับซื้อนมดิบจาก อสค. ในอัตรา 1 : 1

ดวยเหตุนี้เอง บรรดาโรงงานผลิตนมทั้งหลายจึงตองวิ่งเตนขอใบรับรองจาก 
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย เพื่อเปนพยานเอกสารวาไดซื้อนมดิบจาก อสค.  
ในปริมาณที่พึงตองซื้อแลว กอนที่จะไปขอตออายุใบอนุญาตหรือขยายกํ าลังการผลิตจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม  รายงานขาวยังกลาวตอไปอีกดวยวา อสค. กํ าลังขอความรวมมือจาก
กระทรวงพาณชิยเพื่อประกาศใหหางนมผงเปนสินคาควบคุมการนํ าเขาตอไป

 วงการเศรษฐศาสตรทาพระจันทรเชื่อวา กระทรวงพาณิชยคงจะดํ าเนินการ 
ตามคํ ารองขอของ อสค. ในเรว็วนันี ้ เพราะเปนที่ทราบกันกันดีวา กระทรวงพาณิชยขอบใหมีการ
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ผูกขาด เพราะงายแกการควบคุม เนื่องจากมีผูผลิตนอยราย อันเปนไปตามคติของอาดัม สมิธที่วา 
“นอยๆหนอย ควบคุมกํ าลังเหมาะ”

รายงานขาวขางตนนี้สรางความครึกครื้นแกเพื่อนรวมงานของผมเปนอันมาก 
หลายคนพากันสรรเสริญสติปญญาอันฉลาดหลักแหลมของผูบริหารเศรษฐกิจในรัฐบาลพลเอก
เปรม ติณสลูานนท และพากันเห็นวา วิธีการที่องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยใชอยู
นั้น นับเปนกลยุทธการตลาดอันรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆพึงนํ าไปใช แมวาจะมิใชกลยุทธที่คลอดออกมา
จากนโยบาย 66/23 ก็ตาม  เพื่อนรวมงานบางคนของผมเสนอใหปาวประกาศคํ าขวัญวา

“อยากรูวิธีการแกปญหา  จงเรียนรูจาก อสค.”
หากผูอํ านวยการรัฐวิสาหกิจแหงใดทองคํ าขวัญนี้ไมได ใหดํ าเนินการปลดออกจากตํ าแหนง 
โดยเฉียบพลัน

แหลงขาวที่เชื่อถือไดภายในสํ านักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรกลาววา ภายหลัง
จากที่กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงบังคับใหเอกชนซื้อนมดิบจากองคการสงเสริมกิจการ
โคนมแหงประเทศไทย บรรดานักเศรษฐศาสตรชั้นนํ าในสํ านักดังกลาวนี้พากันทํ างานอยาง 
หามรุงหามคํ ่า เพื่อรางขอเสนอแนะทางนโยบายแกรัฐบาล ขอเสนอแนะที่สํ าคัญเทาที่สืบทราบได  
มีดังนี้

1. วิสาหกิจเอกชนใดมิไดใชบริการการขนสงของรัฐบาลในการขนสงสินคา
ปริมาณมากกวารอยละ 50 ของสินคาที่ผลิตได จักตองถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบการ 
ทัง้นีบ้ริการขนสงของรัฐใหมีความหมายครอบคลุมถึงบริการของการรถไฟแหงประเทศไทย บริษัท 
การบนิไทย จ ํากัด บริษัท เดินอากาศไทย จํ ากัด บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํ ากัด บริษัทเดินเรือไทย 
จ ํากดั  บริษทั ขนสง จํ ากัด  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  และองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ
 2. วิสาหกิจเอกชนใดที่มิไดซื้อผาจากองคการทอผาเพื่อตัดเย็บเครื่องแบบใหแก
ลูกจางกดี็ มไิดซือ้หนังฟอกจากองคการฟอกหนังเพื่อตัดรองเทาใหแกพนักงานของตนก็ดี มิไดซื้อ
อาหารกระปองจากองคการผลิตอาหารสํ าเร็จรูปเพื่อเลี้ยงดูคนงานและลูกจางก็ดี มิไดซื้อยาจาก
องคการเภสัชกรรมเพื่อรักษาพยาบาลลูกจางก็ดี และมิไดซื้อสลากกินแบงรัฐบาลแจกจายแก 
ลูกจางคนละ 1 ฉบับตอปก็ดี  ใหถอนทะเบียนการคาและใบอนุญาตตั้งโรงงาน

3. วสิาหกจิเอกชนใดซึ่งตองใชยานยนตในการประกอบการ หากมิไดซื้อแบตเตอรี่
จากองคการแบตเตอรี่ และผลิตภัณฑปโตรเลียมจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ใหถือวาเปน
ผูบอนทํ าลายเศรษฐกิจของชาติ  และใหยึดกิจการเปนของรัฐ

4. บรรดาวิสาหกิจเอกชนที่ไดรับบัตรสงเสริมจากสํ านักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน จะตองนํ าเงินทุนในการประกอบการฝากไว กับสถาบันการเงินของรัฐ  
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อันประกอบดวยธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคาร
สงเคราะห  และธนาคารกรุงไทย จํ ากัด

5. ใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตรการเลนกอลฟไวในวิชาพลศึกษา  
เพื่อสงเสริมใหมีการเลนกอลฟอยางแพรหลาย ทั้งนี้งานวิจัยหลายชิ้นไดใหขอสรุปวา การที่ 
ประชาชนยังไมนิยมเลนกอลฟอยางแพรหลาย นับเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหสนามกอลฟบางพระ
และสนามกอลฟเขาใหญ ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจตองประสบการขาดทุนมาเปนเวลาชานาน จนเปนเหตุ
ใหการทองเทีย่วแหงประเทศไทยตองมีเร่ืองทะเลาะเบาะแวงกับกรมปาไมเมื่อเร็วๆนี้ (2526)

6. ภายหลงัจากทีบ่ริษัท ปุยเคมีแหงชาติ จํ ากัด เร่ิมทํ าการผลิต ใหดํ าเนินการ 
จดทะเบียนกสิกร กสิกรที่ไมมีใบเสร็จอันแสดงถึงการซื้อปุยจากบริษัท ปุยเคมีแหงชาติ จํ ากัด  
ใหเพกิถอนทะเบียนการประกอบอาชีพกสิกร

7. บรรดาขาราชการ ลูกจาง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จักตองถือเปนหนาที่ในการ
ซือ้ผลิตภณัฑของรัฐวิสาหกิจไทย การพิจารณาขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตํ าแหนงหนาที่การงาน ใหดู
จากใบเสร็จชํ าระคาสินคาของรัฐวิสาหกิจทั้งปวง

แหลงขาวที่เชื่อถือไดแจงวา ขอเสนอขางตนนี้เปนหัวขอที่มีการถกเถียงกันอยาง
เอาเงินเอาทองในสํ านักทาพระจันทรตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาหที่ผานมานี้ โดยที่ฝายสนับสนุน
เชื่อมั่นวา หากรัฐบาลดํ าเนินนโยบายตามขอเสนอขางตนนี้ รัฐวิสาหกิจไทยจะรุงโรจนโชติชวง
ชชัวาลอยางหาที่เปรียบมิได และปญหาการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจตางๆจะหมดสิ้นไป

อยางไรก็ตาม ขอเสนอขางตนนี้ใชวาจะปราศจากผู คัดคานเสียเลยทีเดียว  
กลุมเสรีนิยมในสํ านักทาพระจันทรพากันคัดคานขอเสนอนี้ดวยเหตุผลที่วา การดํ าเนินนโยบาย
ตามขอเสนอดังกลาวนี้เปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และอาจชักนํ าระบบ
เศรษฐกิจไทยไปสูระบอบคอมมิวนิสม พรอมกันนั้นก็ชักแมนํ้ าเจาพระยาใหบรรจบแมนํ้ าโขง  
รวมตลอดทั้งแมนํ้ าฮวงโห แมนํ้ าคงคา และแมนํ้ าไนล โดยรายยาวใหเห็นตัวอยางที่สํ าคัญ 
ดังตอไปนี้

1. ทุกวันนี้ ทางราชการไดบังคับใหหนวยราชการตางๆฝากเงินไวกับสถาบัน 
การเงนิของรฐั ซึง่รวมทั้งธนาคารกรุงไทย แตไมปรากฏวา สถาบันการเงินของรัฐเหลานี้จะสามารถ
ประกอบการอยางมีประสิทธิภาพมากกวาสถาบันการเงินเอกชน
 2. ทุกวันนี้ ทางราชการไดบังคับใหหนวยราชการตางๆซื้อผลิตภัณฑปโตรเลียม
จากปมของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปมสามทหารเดิม) แตเนื่องจากปมของ ปตท.มีอยู 
ไมมากนัก จึงกอใหเกิดความไมสะดวกอยางยิ่ง ในหลายตอหลายตอหลายกรณี รถของสวน 
ราชการตางๆตองวิ่งไกลเกินกวาที่ควร เพื่อไปเติมนํ้ ามันจากปมของ ปตท. โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การไปราชการตางจังหวัด  ทํ าใหตองสูญเสียทรัพยากรโดยไมจํ าเปน
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กลุมเสรีนิยมจะพยายามชักแมนํ้ าทั้งหาอยางไรก็ตาม กลุมที่สนับสนุนหลักการ 
ทีว่า “อยากรูวธิีการแกปญหา  จงเรียนรูจาก อสค.” กย็งัคงยนืกระตายสามขา  โดยอางวา  การที่
หนวยราชการซึ่งเคยเติมนํ้ ามันที่หลักเมือง ตองไปเติมนํ้ ามันที่อนุสาวรียชัยสมรภูมินั้น เปนสิ่งดี 
ที่เปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจ เพราะชวยใหรายไดประชาชาติเพิ่มข้ึน แตเหนือส่ิงอื่นใด 
นโยบายยอมตองอยูเหนือเหตุผลและกฎหมาย

แหลงขาวทีเ่ชื่อถือไดรายงานวา เมื่อกลุมเสรีนิยมไดฟงขออางขางตนนี้ ก็พากัน
นิง่เงยีบเปนเปาสาก มิไดเผยวจีแมแตจะกลาวอมตพจนวา1

“กไูมกลัวมึง”

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 12 เมษายน  2526
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